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             Alkmaar, 31 maart 2015 
 
Geachte heer Horck, 
 
Onlangs ontvingen we van u de adviesaanvraag voor het verhogen van de OV-tarieven op de 
OV-taxi Zuid-Kennemerland.  
 
Naar aanleiding van uw aanvraag is een uitgebreide discussie in de gebiedskamer 
Haarlem/IJmond gevoerd.  
 
Dit overleg heeft geresulteerd in het volgende advies.  
 
In de eerste plaats betreuren we het dat aan het eind van dit jaar de OV-taxi geen OV-
vervoer meer zal verzorgen. We hopen zeer dat meevallende resultaten van de 
aanbesteding zullen leiden tot herziening van dit besluit.   
 
De verhoging van de OV-tarieven die u voorstelt, met soms meer dan 100%, heeft bij onze 
gebiedskamer geleid tot gevoelens van irritatie en onbegrip.  
 
U hebt aangegeven dat het sterk toegenomen OV-vervoer in de OV-taxi door WMO-
gerechtigden heeft geleid tot de maatregelen waarover u advies vraagt. 
Maatregelen dienen echter in de eerste plaats door de gemeenten genomen worden. In uw 
brief geeft u immers aan dat het sterk toegenomen vervoer veroorzaakt wordt door 
beperking van het WMO-budget bij de gemeenten.  
De gebiedskamer is van mening dat de reguliere OV-reizigers met de OV-taxi niet de dupe 
behoren te worden van deze gemeentelijke maatregelen.  
 
Daarnaast vermoeden wij ook andere redenen die wellicht nog niet nader onderzocht zijn, 
want de stijging vindt al langer plaats en ook in de eerste maanden van het jaar.  
Als die redenen bekend zijn, is het misschien mogelijk om andere maatregelen te treffen 
dan de voorgestelde sterke tariefstijging.  
 
Samenvattend: over een tussentijdse verhoging van de tarieven met soms meer dan 100% 
kunnen wij op dit moment niet anders dan negatief adviseren.  
 
Ten slotte betreuren wij dat geen gevolg gegeven is aan ons verzoek en uw toezegging 
vorig jaar om regelmatig overleg te initiëren tussen de BIOS-groep en het Rocov-NH.  
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het Rocov-NH  
 

Ludolf Maat, secretaris 
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